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Co je AdWords pro video?

AdWords pro video je placený reklamní program společnosti Google zaměřený na videoreklamy.

AdWords pro video vám umožní:

● přehrát vaši videoreklamu před vhodnými videi na YouTube,

● navrhnout vaši videoreklamu v postranním panelu stránky vyhledávání a na stránkách sledování.

Použijte AdWords pro video k propagaci firmy pomocí řady reklamních formátů v následujících sítích: 

● Obsahová síť Google (GDN) – síť vydavatelů webového obsahu, kterou provozuje společnost Google,

● síť YouTube,

● stránky, hry a aplikace vydavatelů videí v síti GDN (včetně YouTube).



Proč používat AdWords pro video?

● Inzerce pomocí videí pro největší publikum na světě

● Zasáhnutí publika se zájmem o dané téma

● Použití videoremarketingových seznamů k vylepšení návratnosti investic 

● Správa rozpočtu s reklamami placenými na základě počtu zhlédnutí – platíte pouze 

tehdy, když si vaši reklamu někdo zobrazí

● Měření úspěchu pomocí řady vypovídajících metrik

● Možnost optimalizovat přehrávání videa po dobu delší než 30 sekund

● Nízká cena za jedno slovo reklamy

● Delší ukázky produktů a reference zákazníků

● Vytvoření instruktážního videa představujícího váš produkt v praxi



Proč inzerovat na YouTube?

● 1. mezi weby zaměřenými na video

● 2. největší vyhledávač (hned za Googlem)

● 3. největší web

● 40% meziroční nárůst počtu uživatelů, kteří v jednom dni sledují YouTube (od března 2014)*

● 50% meziroční nárůst příjmů partnerů ve třech po sobě jdoucích letech*

● 80 % zhlédnutí na YouTube přichází z míst mimo USA*

● více než 50 % zhlédnutí na YouTube přichází z mobilních zařízení*

*Zdroj: YouTube, platnost k lednu 2016, 
https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html.



Kanály YouTube

Zobrazte na domovské stránce svého kanálu YouTube název a typ svého účtu, veřejná videa, 

která jste nahráli, a informace pro uživatele. Zde můžete sdílet videa, která vám pomohou 

budovat jméno vaší značky. Máte možnost propojit svůj kanál YouTube s profilem nebo 

stránkou v síti Google+ a získat tak přístup k určitým funkcím. 

Založení kanálu na YouTube:

● zvýší povědomí o značce,

● umožní interakci cílového trhu se značkou, 

● poskytuje cenný přehled o tom, kdo se zajímá o vaši značku,

● zapojí komunitu vytvořenou kolem vaší značky, 

● získá nadšence pro vaši značku pomocí vizuálních, zvukových prvků a efektů.



Uživatelský kanál Kanál značky Vlastní kanál značky

Správa videí ● ● ●

Měření ● ● ●

Branding ● ●

Gadgety* ●

Příspěvky vytvořené uživateli* ●

Živé přenosy* ●

Klientské služby ●

Vytvoření kanálu značky

* Může vyžadovat investice do médií.



Kanály YouTube – klíčové funkce

Branding
Přizpůsobte si kanály značky pomocí bannerů záhlaví kanálu, obrázků na pozadí a oken 
propagace.

Měření
Mezi dostupné metriky patří zhlédnutí kanálu, počet zhlédnutí všech nahraných videí, 
odběratelé, přátelé nebo komentáře kanálu. Rozšířené údaje jsou k dispozici v
YouTube Analytics.

Gadgety

Gadgety jsou malé webové aplikace nebo reklamy Rich Media umístěné v kanálu značky, které 
uživatelům nabízejí další, interaktivnější funkce.



Formáty videoreklam na YouTube

Zvolte pro svou firmu ten nejlepší formát reklamy a metriku úspěchu.

1. Videoreklamy pro aukci (TrueView) – cena za zhlédnutí (CPV)

Nejlepší pro rychlé použití a zvýšení dosahu a zapojení 

2. Masthead na domovské stránce – cena za den (CPD)

Nejlepší pro široký dosah a zapojení pomocí vlastní kreativy

3. Reklamy Lightbox – cena za interakci (CPE)

Nejlepší pro spojení s těmi pravými zákazníky a zaujetí publika

4. Rezervní video reklamy – cena za zobrazení (CPM)

Nejlepší pro dosažení vysokého počtu zobrazení při zaručené sazbě



1. Co jsou videoreklamy pro aukci (TrueView)?

Ve službě AdWords můžete vytvářet videoreklamy TrueView, 
za které můžete platit až poté, co se uživatel na reklamu podívá. Vyberte si 
mezi reklamami TrueView Video Discovery a In-stream. 

S videem TrueView nebo cenou za zhlédnutí (CPV) můžete: 

• maximalizovat svůj zásah – zobrazte svou reklamu na YouTube 
a v Obsahové síti Google,

• kontrolovat své náklady – plaťte, jen když se uživatelé 
rozhodnou na vaši reklamu podívat,

• vytvářet cílené reklamy – zobrazujte reklamy relevantnímu 
publiku na základě demografických údajů, zájmů a klíčových 
slov,

• zapojit své publikum – používejte chytlavé vizuální a zvukové 
online reklamy,

• sledovat výkonnost kampaně – sledujte, jak si vaše reklamy 
vedou, pomocí nástroje Analytics.

TrueView Video Discovery

In-stream



2. Co jsou videoreklamy masthead  na domovské stránce?

Videoreklamy masthead vystavují vaši značku na YouTube 
v prominentním a exkluzivním prostoru. Personalizovaný masthead pro 
YouTube na počítači je prvek vložený na stránce o velikosti 
970 × 250 pixelů. 

S reklamami masthead můžete:

● mít větší kontrolu a kupovat zobrazení za fixní cenu,

● zobrazovat dobře viditelné reklamy na své domovské stránce 

YouTube,

● zvyšovat povědomí o značce díky rezervované inzerci,

● podpořit povědomí o značce pomocí kampaní, které zasáhnou 

širší publikum.



3. Co jsou reklamy Lightbox?

Reklamy Lightbox představují sadu interaktivních reklamních formátů 
Rich Media, které automaticky přizpůsobují svoji velikost, aby se 
vešly na všechny obrazovky, a mohou obsahovat díla z YouTube.

S reklamami Lightbox můžete:

● využít snadno nastavitelné reklamní jednotky,

● platit pouze za interakce uživatelů s vaší reklamou,

● použít automatickou optimalizaci,

● zpeněžit již existující prvky masthead tím, že je znovu 

použijete ve formátu Lightbox.

Reklama Lightbox s jedním videem 

Reklama Lightbox s více videi



4. Co jsou videoreklamy s možností rezervace?

Videoreklamy s možností rezervace použijte, když chcete koupit reklamní plochu prostřednictvím 
rezervace (místo aukcí AdWords). 

S videoreklamami s možností rezervace můžete: 

● mít větší kontrolu díky nákupu zobrazení za fixní cenu,

● vytvářet dobře viditelné reklamy díky možnosti zobrazení reklam ndomovské stránce 

YouTube,

● budovat povědomí o značce pomocí kampaní, které zasáhnou širší publikum.



Měření výsledků kampaní YouTube

YouTube Analytics poskytuje přehled, kdo přichází 
do styku s videi a kanály vaší firmy a jak tyto 
interakce probíhají.



Význam YouTube Analytics

Sledování výkonnosti
Analyzujte, jak se daří vašim videím, pomocí detailních, snadno srozumitelných dat 
a statistik.

Rozšiřování publika

Sledujte divácké trendy a porovnávejte počty zhlédnutí v čase.

Určování zdrojů návštěvnosti

Získejte přehled o zdrojích návštěvnosti, abyste je mohli detailně analyzovat.

Podpora interakcí
Zjistěte, která videa vám získávají nové odběratele.



Shrnutí

Inzerci se službou AdWords pro video a TrueView mohou využít všechny 
druhy firem.

● Dostane značky před obrovské publikum se zájmem o dané téma 
a zároveň poskytuje širokou škálu možností cílení k zasažení těch 
správných lidí ve správný čas.

● Videoreklamy ukazují, co nabízíte, způsobem, kterému se textové či 
grafické reklamy nemohou rovnat.

● Pomocí služby Analytics je snadné měřit úspešnost a provádět úpravy, 
abyste získali více obchodních příležitostí.



Děkuji

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete začít používat službu AdWords 
pro video, nebo jiné reklamní systémy, tak mě kontaktujte.

Ondřej Zícha
ppc.kampane.efektivne@gmail.com

www.ppckonzultant.com


